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 القطاع المصرفي إلى أين؟

 مروان اسكندر
وشهر تشرين األول عام  9102والودائع ما بين نهاية  9191يومًا خالل عام  01و 9102ايام خالل عام  01لقد تآكلت المعامالت المصرفية بما فيها إغالق المصارف لـ

ما بعد، واألهم من كل ذلك أنه ليس هنالك قانون مليار دوالر ربما نصف هذه المبالغ سحب لإليداع لدى العائالت خوفًا من شح الدوالرات في  92انخفضت بما يساوي  9191
 .أي الدوالر الطازج، يا لسخافة المعامالت المالية fresh dollar يمنع التحويل من لبنان الى الخارج مع الترحيب بتوافر ما ُيسّمى

 
مليار دوالر منها  049رات ومع ذلك انخفضت الودائع اجإممالية من المصرفيون فرضوا على المودعين سقفًا لسحب ودائعهم حتى لو كانت بعشرات آالف ومئات آالف الدوال

مليار دوالر حاليًا، وكل ما سمعناه من حكومة الرئيس ميقاتي على لسان نائب رئيسها أن حقوق المودعين ربما يمكن تأمين مزء  01الى مستوى  –لغير اللبنانيين % 01نسبة 
ئيس الوزراء الذي يتصّرف كأنه العالم العاّلمة بشؤون المصارف وسياسات صندوق النقد الدولي ال يعرف أن رؤوس أموال المصارف نائب ر . منها في حال توافر رأسمال البنوك

ة حقًا، وك غير القانونيقد تبّخرت، وكيف للمصارف أن تحفظ رؤوس أموالها وأموال المودعين وهي ال تستقبل ودائع سوى من النوع الذي يمكن محاصرته بممارسات البن
 .والحديث عن القانون يدفعنا الى التعّرض لممارسات بنوك اشتهرت بمصداقيتها

 
مليار دوالر وشركة التأمين التي كانت ناشطة في  041وكان إفالس البنك على مستوى  AIG وشركة التأمين األميركية الدولية Lehman Bros بعد أزمة بنك 9112عام 

 .مليار دوالر، أعلن الرئيس األميركي أن أموال مميع المودعين في مميع المصارف األميركية بالدوالر مضمونة دون انتقاص 021لبنان والشرق األوسط على مستوى 
 

حة الوطنية، ويا لهذا بمصادرة مميع الودائع بالدوالر لدى البنوك األميركية إذا استومبت ذلك المصل( بوش االبن بتاريخه)في الوقت ذاته أقّر الكونغرس قانونًا يسمح للرئيس 
قانون كهذا لم يصدر في . ت الماليةالتعبير من شرح واضح، المهم أن األميركيين سحبوا بمومب هذا القانون يدهم من ضمانة سعر صرف الدوالر وأهّميته كعملة لسداد االلتزاما

 .طات األميركية عن توافر أو عدم توافر الدوالر لحامات مختلف الدولكل ما حققه هذا القانون هو انتزاع مسؤولية السل. العالم في أي وقت وخالل أي أزمة
 

من الودائع المترّصدة هي بالدوالر وكانت سابقًا % 21فنسبة . هي الدوالر –بصورة مبدئية طبعًا  –بالتأكيد من المهم التذكير في هذا الصدد بأن العملة االكثر استعمااًل واّدخارًا 
 .%21على مستوى 

 
عمالت هي الفرنك السويسري، اليورو، الين الياباني، االسترليني، الدوالر األميركي، والمضاربات تنمز  1ات على تفاوت أسعار العمالت على النطاق العالمي تشمل المضارب

 .بين هذه العمالت، ومن المفيد أن نذكر معدالت مديونية الدول ذات االهمية على صعيد العمالت قياسًا الى حمم إنتامها
 

تريليونات دوالر، والتريليون هو ألف مليار، والخزينة االميركية مدينة بسندات تبلغ قيمها حاليًا، وهي على زيادة مع تنفيذ برنامج  0-0بلدان السوق األوروبية مدينة بأكثر من 
تلخيص موضوع المديونية الرئيسية للبلدان التي يمري التعامل بعمالتها تريليون دوالر ويمكن  91تريليون دوالر على تطوير البنية التحتية، أكثر من  0.9الرئيس جإنفاق 

انيين يعتبرون نظامهم مغلقًا وهم غير للمضاربة بأن حّصة الواليات المتحدة، والصين هي الحصة الكبرى، علمًا بأن دين اليابان يفوق نسب مديونية الواليات المتحدة لكن الياب
سنويًا خاصة أن عدد % 3-9من الدخل القومي ألنهم ال يطلبون فوائد على إصدارات لعشر سنوات ويكتفون بمعّدل نمّو يتراوح حول % 911قلقين على دينهم المتماوز لـ
 .سكان اليابان على تناقص

ن تكن عملتها محايدة عن المض –عالميًا على الواليات المتحدة، الصين، اليابان % 01دين المضاربات المترّسب هو بنسبة  أما . اليورو والفرنك السويسري –اربة وا 
ت المضاربة على المنيه، خاصة بعد انسحاب االسترليني، هذه العملة التي كانت العملة الرئيسية العالمية، حتى انتهاء الحرب العالمية االولى، فلم يعد لها أهمية أساسية ومعّدال

 .غير ذات أهمية بريطانيا من السوق االوروبية، أصبحت بالحمم
النفط سيرتهن معّدل النمّو إزاء هذه األوضاع وتأزم الوضع االقتصادي في أوروبا الذي بدأ يضغط في اتماه خفض العقوبات على روسيا سواء بالنسبة لصادرات الغاز أو 

ة، فإن ربحها يزداد كلما تأزمت األوضاع الى حّد أبعد العالمي لسنوات، وهنالك ثالثة بلدان تستفيد من استمرار األوضاع على ما هي عليه، بل بالنسبة للواليات المتحد
ب االستثمارات فالواليات المتحدة تصّدر النفط والغاز وكذلك النروج، وكذلك المملكة العربية السعودية التي تخوض تحّدي تسريع وتنويع النمّو واستمال. واستمّرت مفاعيل الحرب

لوضع العالمي غير مرتاح، وأن وضع الدوالر هو في يد األميركيين الذين حاليًا ينعمون بتحّسن سعر صرف الدوالر وازدياد ولسوء الحظ كل ما نستطيع قوله أن ا. الخارمية
 .الطلبات على البضائع االميركية
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